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ATA EXTRADORDINÁRIA DA 68ª SESSÃO DO CONSELHO GESTOR DO CAMPUS 
USP DA CAPITAL – REALIZADA EM 18 de fevereiro de 2022. 
Horário: das 10h às 12h 

Local: Videoconferência devido à Pandemia Covid-19. 

Presentes: Raquel Rolnik, José Antonio Visintin, Ana Isabel Ferraz, Hermes Fajersztajn, 
Paulo Martins, Marcelo Duarte, Ana Cristina dos Santos, Ana Gonçalves Magalhães, 
Patricia Gama, Maria Eneida Chiuzini, Rosaria Ono, Andre C. Morandini, Guilherme Ary 
Plonski, Eugênio Fernandes Queiroga, Emanuel Carrilho, Emanuel Carrilho, Gustavo 
Martineli Massola, Roberto Zilles, Gustavo Burdman, Marcelo Duarte, Silvio Ikuyo Nabeta, 
Buckeridge, Alexandre Duarte de Carvalho, Vinicio de Macedo Santos, Paulo DeBlasis, 
Silvio Ikuyo Nabeta, Marcos Neira, Jose Clovis de Medeiros Lima, Giuseppe Alexandre 
Romito, Marcos Neira, Pedro Dallari, Pinhata, Humberto Ferraz, Flávia Camargo Toni, 
Vinicio de Macedo Santos, Orminda Guilhermina da Silva Greiner, Renata G. Del Corço, 
Wagner Costa Ribeiro, Ricardo Ivan Ferreira da Trindade, Anna Loffredo. 
 
Ausências justificadas: José Soares Ferreira Neto, João Eduardo Ferreira, Reinaldo 
Giudice, Julio Serrão.  
 
I - Expediente: 1 - Apresentação da Presidência e Vice-Presidência do Conselho 
Gestor: Profa. Raquel iniciou a reunião passando a palavra para os Professores Ricardo e 
Anna Loffredo, novos Presidente e Vice-Presidente, eleitos do Conselho Gestor do 
Campus USP da Capital. 2 - Inscrição da(s) chapa(s) de candidatos a Prefeito e Vice-
Prefeito: Raquel Rolnik e Wagner Costa Ribeiro. Profa. Raquel expôs brevemente a sua 
experiência profissional e o que espera ser como Prefeita da Cidade Universitária. Elogiou 
a gestão anterior, pois encontrou uma Prefeitura organizada, estruturada e em ação! 
Agradeceu a disponibilidade do Prof. Hermes que continuará a ajudar a Prefeitura 
agregando a sua vivência como Prefeito. Enfatizou que vê o Campus como um espaço de 
convivência, agregador, um lugar harmônico de estar e ficar, transformando o ambiente 
universitário em um local de convivência para toda a população de São Paulo e não 
somente para a comunidade USP. Disse ainda que já tomou conhecimento dos projetos e 
iniciativas em andamento nas Unidades na área da mobilidade, sustentabilidade, formas 
de ocupação do espaço, ideias que ela deseja que continuem e cresçam. Falou então o 
Prof. Wagner, cumprimentou a todos, disse que de início ficou surpreso com o convite da 
Profa. Raquel para ser o Vice-Prefeito da CUASO, mas honrado por ter sido lembrado. 
Expôs rapidamente sua experiência profissional e que está estimulado e pronto para os 
desafios a serem enfrentados. 3 - Apresentação das chapas: Não houve inscrição de 
outras chapas além da Chapa da Profa. Raquel e do Prof. Wagner. 4 - Aprovação da ATA 
67ª Aprovada por todos. 5 - Apresentação da lista tríplice de chapa(s) a Prefeito(a) e 
Vice-Prefeito(a): A chapa apresentada foi a da Prof. Raquel e do Prof. Wagner. Sendo 
assim, deu-se início a votação. Prof. Ricardo deu o tempo de 5 minutos para que todos 
acessem seus e-mails. Enquanto isso o Prof. Visintin pediu a palavra. Comentou sobre 
uma Assistente Acadêmica da Faculdade de Medicina Veterinária que fez um trabalho de 
acolhimento e de vivência com professores, alunos e funcionários da Unidade. E que sobre 
este assunto está conversando com a aluna Mariana, da FAU, para que este projeto seja 
estendido a todos no Campus. Até patrocínio com um Deputado, via Assembleia, está 
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sendo buscado. A Profa. Raquel adorou a ideia e mostrou interesse em conhecer melhor o 
projeto. Terminada a votação chegou-se ao seguinte resultado: 44 (quarenta e quatro) 
participantes. 31 (trinta e um) votantes. 30 (trinta) votos para a chapa da Profa. Raquel e 
do Prof. Wagner. 1 (um) voto nulo. 0 (zero) em branco. Profa. Raquel e Prof. Wagner foram 
indicados para Prefeito e Vice, respectivamente. Uma carta será enviada ao Magnífico 
reitor contendo a indicação do Conselho. Foram parabenizados e agradeceram os votos 
recebidos. Os professores Gustavo Massola, Roberto Zilles, Silvio Nabeta se manifestaram 
e se colocaram à disposição para o que for necessário. A funcionária Ana Cristina dos 
Santos se expressou por escrito sobre a questão das calçadas. Disse que na gestão do 
Prof. Hermes houve melhorias e pede continuidade. Disse ainda que há um local nos 
fundos da FEA que está irregular e com placas soltas de concreto. Gostaria de certa 
atenção ao assunto e agradeceu a colaboração. Profa. Raquel respondeu que dará toda a 
atenção necessária. II - Palavra dos Membros Prof. Ricardo abre para que o Conselho se 
manifeste. Prof. Humberto Ferraz falou sobre a importância da vivência que tem a Profa. 
Raquel e o Prof. Wagner para estarem à frente da Prefeitura. Mostrou-se muito contente 
com a candidatura da chapa. Prof. Marcos Buckeridge pediu a palavra. Disse que foi 
Presidente do CG na pandemia e que infelizmente não pode fazer muita coisa, mas se 
colocou à disposição para o que for necessário, parabenizou a Profa. Raquel que vai 
manter o Prof. Hermes no time da Prefeitura, disse que com ele a continuidade na 
excelência dos trabalhos será mantida. Prof. Ricardo elogiou a gestão do Prof. Buckeridge 
mesmo na pandemia, e elogiou também o trabalho como Prefeito do Prof. Hermes num 
momento tão difícil como o que passamos. Em seguida falou o Professor Paulo Martins. 
Disse estarmos num momento muito inspirador. Elogiou os colegas, companheiros de 
empreitada, se disse emocionado, se mostrou muito contente com os colegas à frente da 
Prefeitura nessa nova gestão. Em seguida falou a Profa. Ana Gonçalves que iniciou 
agradecendo o Prof. Hermes e sua gestão que foi marcante para a USP. Cumprimentou a 
nova gestão do Conselho Gestor, Prof. Ricardo e Profa. Anna Loffredo. Em seguida se 
manifestou o Prof. Eugênio Queiroga, se disse também emocionado, parabenizou a 
expressiva gestão anterior na pessoa do Prof. Hermes. Disse não ter dúvidas da 
contribuição da Profa. Raquel e do Prof. Wagner à frente da Prefeitura, assim como da 
positiva contribuição da nova gestão à frente do CG. Após, Prof. Pedro Dallari externou 
seu apoio integral à Profa. Raquel e Prof. Wagner. Questionou o sistema de votação 
defendendo que a votação deveria ser aberta, já que em uma Unidade todos deveriam 
saber como votou seu dirigente. Também cumprimentou o Prof. Ricardo e a Profa. Anna 
Loffredo. Por último falou o Sr. Cleone de Sousa que parabenizou a todos, falou da 
importância de cada um, cada qual na sua função, mas com um único objetivo, todos 
sempre no mesmo caminho. Finalizou elogiando o trabalho do Prof. Hermes. Nada mais a 
tratar, eu, Marino Benetti, Assistente Técnico de Direção da Prefeitura do Campus USP da 
Capital, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Prof. 
Ricardo Ivan Ferreira da Trindade. 
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